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Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry (jatkossa Maatiainen) on aatteellinen yhdistys, jonka pyr-
kimyksenä on säilyttää ja edistää kulttuurikasvien ja kotieläinten lajinsisäistä monimuotoisuutta se-
kä kulttuuriympäristöjen monimuotoisuutta sekä levittää alan osaamista ja käytännön taitoja. Maa-
tiainen kokoaa jäsenikseen kulttuurikasveista ja maatiaiseläimistä sekä perinnemaisemista kiinnos-
tuneita henkilöitä. Maatiaisen toiminnassa on kolme pääsektoria: maatiaiskasvit, maatiaiseläimet 
sekä perinnemaisemat. Maatiainen tahtoo myös olla ylläpitämässä perinnetaitojen säilymistä. 
Maatiainen on perustettu vuonna 1989. 

1. VARSINAINEN TOIMINTA 

1.1. Toimisto ja sen hoito 

Maatiaisen toimisto on ollut 1.1.2007 lähtien osoitteessa Stenbäckinkatu 8 A 48, myymälä 2, 
00250 Helsinki. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Vuokra on vuoden 2009 lo-
pussa 425€ kuussa. 

Maatiaisen hallitus on valinnut 18.8.2009 Maija Mannisen osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi tois-
taiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Anja Alanko toimii edelleen konsultoivan asiantunti-
jan roolissa. Toimistoa ja myymälää pidetään auki keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12–18, lukuun 
ottamatta kesälomakautta. Tavoitteena on myymälän aukioloaikojen lisääminen huhti- ja touko-
kuussa neljään päivään viikossa. Toimistossa hoidetaan yhdistyksen jokapäiväisiä töitä, yhdistyksen 
hallintoa, jäsenasioita, kursseja, tapahtumia sekä siemen- ja kirjamyyntiä. 

Toimisto on edelleen kokoontumispaikka yhdistyksen hallitukselle sekä toimintaryhmille, ja siellä 
järjestetään tapahtumia. Toimistoa vuokrataan kokouspaikaksi ja sen yläkertaa toimistotilaksi sa-
manmielisille yhdistyksille, kuten Ympäristö- ja kuluttajapoliittiselle yhdistykselle. 

1.2. Maatiainen-lehti, verkkosivut ja esite 
Jäsenlehti Maatiainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Jäseniä aktivoidaan osallistumaan lehden tekoon 
ja käyttämään lehteä monipuolisesti. Paikallis- ja toimintaryhmille varataan edelleen palstatilaa. 
Lehden päätoimittajana jatkaa Aune Kämäräinen, ja taittajan paikka kilpailutetaan. Lehteen on 
perustettu toimitusneuvosto jäseninään päätoimittaja Aune Kämäräinen, Anja Alanko, Maija 
Manninen, Riku Cajander, Tiina Notko ja Timo Rantakaulio. Sen kutsuu koolle Aune Kämä-
räinen. Jäsenlehteä myydään edelleen Akateemisessa Kirjakaupassa. Ylläpidetään lehtiarkistoa. 

Kotisivujen päivittäjänä jatkaa vuodesta 2007 tehtävää hoitanut Keijo Luoto. Yhdistyksen kaunii-
siin ja monipuolisiin kotisivuihin www.maatiainen.fi ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Palveluntarjo-
ajana jatkaa Nebula, jonka asiakkaaksi yhdistys siirtyi vuonna 2008. 

Esitettä päivitetään tarvittaessa. 

http://www.maatiainen.fi/
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1.3. Siementoiminta ja vuoden 2010 maatiaiskasvi 
Yhdistys pitää erittäin tärkeänä siementoiminnan ja -välityksen kehittämistä. Arvokkaiden kasvi-
kantojen siemenet ovat keskeinen osa ympäristömme geeniperintöä. Yhdistyksen siementoiminnalla 
turvataan osaltaan luontomme monimuotoisuuden säilymistä, mikä on entistä haasteellisempaa il-
mastonmuutoksen edetessä. 

Siementen käsittelyn päävastuu on toimintavuonna 2010 Pirkko Kukkolalla. Vuoden 2010 siemen-
luettelo pyritään saamaan valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Luettelon painopiste on edel-
leen vanhoissa kasvilajeissa ja -kannoissa. Pyritään saamaan siemenvalikoimaan lisää mauste- ja 
hyötykasvien vanhoja kantoja ja lajikkeita. Jatketaan yhteistyötä pohjoismaisen geenipankin Nord-
Genin ja muissa maissa toimivien Maatiaista vastaavien järjestöjen, kuten ruotsalaisen Sesamin 
kanssa. Siemeniä pyritään saamaan myyntiin museokauppoihin, tapahtumiin, koulutustilaisuuksiin 
ja messuille. 

Yhdistys kehittää siemenseoksia, jotka rikastuttavat muuta luontoa. Näitä voisivat olla erityiset sie-
menseokset, joita suosivat linnut, päiväperhoset tai mesipistiäiset. Siementen alkuperä pyritään kir-
jaamaan entistä paremmin sekä levittämään tätä käytäntöä myös siementen ostajille. Arvokkaiden 
siemenkantojen ostajia kehotetaan pitämään kantaa yllä. Geeniperimän säilyttämisen kannalta tär-
keimpien kasvilajien ja lajikkeiden osalta yhdistykselle pyritään saamaan lisää ns. luottosiemenkas-
vattajia, jolloin säilyttäminen ja lisääminen on varmempaa. 

Anna Lassila laatii siemenluettelon. Pirkko Kahila konsultoi tarvittaessa ja oikolukee siemenluet-
telon. Siemenluettelo julkaistaan osana Maatiainen-lehteä 1/2010. 

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA uudisti Maatiaisen siemenluvan 18.9.2008. Lupa myönnet-
tiin hakemuksen mukaisesti viljakasveille, nurmi- ja rehukasveille, öljy- ja kuitukasveille, vihan-
neksille, juurikkaille, nurmi- ja nurmikkoseoksille, viljaseoksille sekä perunoille. Lupa on voimassa 
10.9.2013 asti. Yhdistyksen siemenpakkaamoa hoitaa Pirkko Kukkola. Pakkaamolla on käytös-
sään EVIRAn säännösten edellyttämä vaaka. 

Selvitetään mahdollisuuksia maatiaispellon perustamiseksi Helsinkiin. Viljelijät kasvattaisivat satoa 
omaan käyttöönsä ja tuottaisivat siementä yhdistyksen myyntiin ja vaihtoon. Pelto toimisi samalla 
myös näytemaana. Mahdollisia yhteistyökohteita ovat Seurasaari, Tuomarinkylän kartano ja Kum-
pulan Lasten ja Nuorten Puutarha. 

Vuoden 2010 maatiaiskasvi on liperi eli lipstikka. Toimintavuoden aikana tehdään lipstikkaa tun-
netuksi lehdessä, www-sivuilla ja tapahtumissa. Jäsenten toivotaan tuovan taimipäiville lipstikkaa. 
Kootaan lehteen ohjeita lipstikan käytöstä mausteena sekä rohdoksena. 

1.4. Perinnemaisemat ja -pihat 
Kerrotaan lehdessä 1/2010 vuoden 2010 perinnemaisemasta. Kohteeseen ensi kesänä järjestettäväs-
tä tutustumisretkestä tiedotetaan lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Annetaan paikan ylläpitäjälle 
tai hoitajalle kunniakirja vuonna 2008 alkaneen käytännön mukaan. 

Pyydetään jäseniä tekemään ehdotuksia arvokkaista perinnemaisemista vuoden 2011 perinnemai-
semakohteeksi. Ohjeet julkaistaan lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Valinnasta vastaa Leena 
Saario yhdessä hallituksen kanssa. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös rakennussuojelun teemapäivä yhteistyössä Helsingin 
kaupunginkirjaston Pasilan pääkirjaston kanssa perinnemaisematietoisuuden kasvattamiseksi. 

Maatiainen on myös mukana JOY Jokaisen Oma Ympäristö -kulttuuriympäristökampanjassa. 

1.5. Maatiaiseläimet 
Vuoden 2010 maatiaiseläin on pohjoismainen tumma mehiläinen (Apis mellifera mellifera). Toi-
mintavuoden aikana tehdään mehiläistä tunnetuksi lehdessä, www-sivuilla ja tapahtumissa sekä ker-
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rotaan mehiläishoidosta. Maatiainen ottaa myytäväksi luomuhunajaa, ja tavoitteeksi otetaan vierailu 
mehiläistarhalla. Mehiläistarhausasiantuntijoita pyydetään pitämään luento mehiläisistä. 

Maatiaiseläin-toimintaryhmä pyrkii solmimaan yhteyksiä Viron maatiaistahoihin sekä Skandinavian 
maatiaiskotieläinyhdistyksiin. Tämän voisi järjestää esim. luomalla yhteisiä keskustelufoorumeja ja 
järjestämällä molemminpuolisia vierailuja eri kohteisiin. Myös lehtijuttuja yhdistyslehtien kesken 
voitaisiin vaihtaa (esim. Norjasta voitaisiin kirjoittaa Maatiainen-lehteen juttuja Telemark-karjasta, 
ja meiltä he saisivat vaihdossa jutun lapinlehmästä jne.). Jatketaan monipuolisten maatiaiseläinar-
tikkeleiden julkaisemista lehdessä. Tavoitteeksi otetaan uuden kanapalstanpitäjän löytäminen lehteä 
varten. 

1.6. Paikallis- ja toimintaryhmät 
Pohjois-Karjalan paikallisryhmä (Tuovi Mutanen), Pirkanmaan paikallisryhmä (Erkki Lehti-
mäki) sekä vuonna 2008 aloittanut Turun seudun paikallisryhmä (Tapani Nurminen) jatkavat toi-
mintaansa järjestämällä taimivaihtoja, siemenpäiviä ja erilaisia kursseja. Pyritään käynnistämään 
uudestaan Etelä-Savon paikallisryhmän toiminta. Kesän kotimaan maatiaismatkan yhteydessä py-
ritään aktivoimaan paikallisryhmä Hämeen seudulle. Kutsutaan sopivaan kohteeseen osanottajia 
kirjeitse ja sähköpostitse jäsenrekisteritietojen pohjalta. 

Siemenryhmä jatkaa entisessä kokoonpanossa (Pirkko Kukkola, Anna Lassila, Anja Alanko, Timo 
Rantakaulio, Juhan Savander). Toimintaryhminä jatkavat ruokaryhmä (Anja Alanko, Eija Kunna-
ri), taimipäiväryhmä (Pirkko Kahila, Riku Cajander, Terhi Koivisto), näyttelyryhmä (Terhi Koi-
visto, Riku Cajander, Sinikka Koskinen, Minna Kärkkäinen), maatiaiseläin-toimintaryhmä (Dina 
Samaletdin, Ilmari Majuri, Laura Murto), perinnemaisemaryhmä (Leena Saario, Pentti Alanko, 
Sinikka Koskinen), paikallistoimintaryhmä (Johan Savander, Laura Murto, Peter M. A. Tiger-
stedt) ja museoryhmä (Pertti Pyhtilä, Anja Alanko, Hannu Huvinen, Timo Rantakaulio). 

1.7. Yhteiskunnallinen toiminta 
Yhdistys osallistuu MMM:n geenivaralautakunnan työhön: Maatiaisen edustajana GEVAssa jat-
kaa Riku Cajander ja varaedustajana Anna Lassila. Riku Cajander valittiin syksyllä 2007 myös 
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRAn kasvilajikelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Kerrotaan 
lehdessä tästä työstä. 

Pidetään tarpeen mukaan yhteyttä päättäjiin ja säädösten valmistelijoihin Maatiaisen toimialaan 
kuuluvissa asioissa. Edistetään muutamien rukiin ja härkäpavun maatiaiskantojen saamista viralli-
sen viljelyn piiriin, jolloin sadon markkinointi olisi mahdollista ja viljely oikeutettua maataloustu-
kiin. Edistetään myös maatiaishärkäpapujen elintarvikekäyttöä. 

Osallistutaan muuntogeenisten kasvien ”rinnakkaiseloa” koskevaan yhteiskunnalliseen keskuste-
luun vuonna 2008 laaditun perusteellisen lausunnon pohjalta. Yhdistys selvittää mahdollisuuksia 
maatiaistuotteiden merkintäjärjestelmän kehittämiseksi. 

Yhdistys tarttuu aktiivisesti maatiaiseläinrotujen kuten kyyttöjen ja lapinlehmien säilyttämistä 
koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin. 

1.8. Yhteistyötahot 
Jatketaan yhteistyötä Seurasaaressa toimivien tahojen, Sommelo ry:n, Metsähallituksen, Sarka-
maatalousmuseon sekä Turussa olevan Kuralan Kylämäki -museon, MTT:n (Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksen) ja Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan, Dodo ry:n ja Oma-
kotiliiton kanssa. 

Tarjotaan siemeniä osana jäsenhankintaa museokauppoihin myyntiin. Esitellään yhdistyksen työtä 
jossain sopivassa museoalan lehdessä. Tehdään tunnetuksi elävää kulttuuriperintöä esitteleviä mu-
seoita lehdessä. Osallistutaan Kulttuuriympäristökampanjaan yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton 
sekä Kulttuuriperinnön Tuki ry:n kanssa. 
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Jatketaan yhteistyötä myös Helsingin seudun kesäyliopiston, luomumatkailuyhdistyksen (ECEAT), 
Ympäristö- ja kuluttajapoliittisen yhdistyksen, Keuruun ekokylän, Mustialan maatalousoppilaitok-
sen, Elävä maa ry:n ja ProAgrian kanssa. Pyritään ylläpitämään ja luomaan suhteita muihin harras-
tajatahoihin sekä alan tutkijoihin. 

1.9. Kirjavälitys 
Jatketaan omaprofiilista kirjavälitystä. Kerrotaan lehdessä kiinnostavista, toimistossa myynnissä 
olevista kirjoista. Aloitetaan toiminta vanhojen alan kirjojen antikvariaattina sen mukaan, kuin näitä 
kirjoja saadaan lahjoituksina. Mahdollisesti järjestetään myös puutarhakirjojen kirpputori joko tai-
mipäivien yhteydessä tai muuten, vaikkapa yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston Pasilan pää-
kirjaston kanssa. 

2. TAPAHTUMAT 2010 

TAMMIKUUSSA 
 järjestetään Puutarhurin kasvivalokuvauskurssi toimistolla: Kasvivalokuvauksen teoriaosa: Mi-

ten prosessoidaan ihanat puutarhanäkymät biteiksi ja muistoiksi. Kuvankäsittely ja valokuvaus 
laajalle kohderyhmälle kuvituksena kuvat puutarhasta, jossa vieraillaan myöhemmin. 

 kertoo Airi Rekilä ruokaryhmälle maitohapporuokavaliosta. 

HELMIKUUSSA 

 pyritään Jouko Helanderin idean mukaisesti järjestämään Kosketa lehmää -tapahtuma Lopen 
pappilanpuistossa – ruokailuineen kyytönlihoineen kaikkineen. 

 järjestetään toimistolla Pentti Alangon kuvitettu orvokki-ilta. 

 pyritään järjestämään puutarhakirjailijan ja yhdistyksen jäsenen Ulla Lehtosen yrtti-ilta. 

 pitää Timo Rantakaulio esitelmän härkäpavun perinteisestä viljelystä Savitaipaleella – höys-
teenä perinteistä papurokkaa.  

MAALISKUUSSA 
 osallistutaan OmaPiha – Vehreän ja viihtyisän pihapiirin -messuille 25.–28.3.2010 Helsingin 

Messukeskuksessa. 

HUHTIKUUSSA 
 pyritään pääsiäisen aikoihin saamaan maatiaistipuja näytille jonnekin keskeiseen paikkaan, 

esim. Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan. 

 osallistutaan kansainvälisen siemenpäivän 26.4. viettoon voimavarojensa mukaan järjestämällä 
esimerkiksi kylvö- tms. tapahtuman. 

 esittäydytään mahdollisella Sellon kirjaston kasvi/puutarhaviikolla. 

 pidetään mahlanlaskemisnäytös Seurasaaressa tai Pukkisaaressa. Yhteyshenkilönä toimii Han-
nu Nieminen. 

TOUKOKUUSSA 
 järjestetään Rakennussuojelun teemapäivä Helsingin kaupunginkirjaston Pasilan pääkirjastossa, 

yhteistyökumppanina mm. Museovirasto, tilaisuuteen Maatiaiselta puheenvuoro – ”palkkiona” 
veloituksetta myynti- ja esittelypaikka. 

 opetellaan omenapuun varttamista Kirkkonummella Kaj Simbergin tiluksilla. Kurssista (enin-
tään 40 henkeä) ilmoitetaan puutarhamedioissa Maatiaisen tunnetuksi tekemiseksi ja jäsenten 
hankkimiseksi, kurssimaksu jäseniltä muita alhaisempi. Maatiainen varautuu toimittamaan ha-
lukkaille varttamisveitset ja tarpeellisen määrän teippiä, jotka tilataan yhteistilauksena, esim. 
Sveitsistä. 
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 järjestetään 21.5. kevättaimipäivä. Ennen taimipäivää voidaan pitää ruukutuskurssi nuorille 
esimerkiksi Espoossa. 

 järjestetään yhdistyksen kevätkokous Helsingin kaupunginkirjaston Pasilan pääkirjastossa. 
Pyydetään Risto Isomäkeä luennoimaan meitä kiinnostavasta aiheesta. 

 osallistutaan Maailma kylässä -festivaaliin Ilmari Majurin johdolla 29.–30.5. 

KESÄKUUSSA 
 järjestetään kasvivalokuvauksen kurssi Laurassa Espoon Latokaskessa Tuula Rannan puutar-

hassa: Valokuvauspainotteinen puutarhavierailu Espoossa, kun kaikki kukkii. Laskeudutaan 
maan tasalle kuvaamaan kukkia, ennakkoilmoittautuminen, Maatiaisen jäsenille. 

 opetellaan kasvien lisäystä Kaj Simbergin johdolla. Kurssille mahtuu 20 osanottajaa, ensisijai-
sesti Maatiaisen jäsenille. 

HEINÄKUUSSA 
 kertoo niitynhoitaja Sylvi Kapanen niityn perustamisesta ja hoitamisesta Laurinlahdessa. 

 osallistutaan mahdollisesti Okra 2010 -maatalousnäyttelyyn Oripäässä 8.–11.7. 

 osallistutaan Farmari 2010 -maatalousnäyttelyyn Mikkelissä 29.7.–1.8. 

ELOKUUSSA 
 järjestetään Runollinen puutarhakävely osana Helsingin juhlaviikkojen Runokuu-festivaalin 

ohjelmistoa: 1,5 tunnin pituinen kiertokävely saavutettavassa kohteessa asiantuntijan johdolla, 
mukana runoilijavieras, järjestäjinä Helsingin kaupunginkirjasto, Nuoren Voiman Liitto ja Maa-
tiainen. 

 järjestetään maksuton lehdellä soittamisen kurssi, johon ei tarvitse ilmoittautua, opettajana Mik-
ko Kiio. 

SYYSKUUSSA 
 pidetään syystaimipäivä. 

 järjestetään syksyinen härkäpaputeemapäivä – kuvien kera – aiheina viljely ja ravintokäyttö. 
Tiedotetaan erityisesti kiinnostuneiden nuorten verkostoille. 

LOKAKUUSSA 
 järjestetään Pentti Alangon kasvinsuojelupäivä: Tarvitseeko kasvitauteja torjua? 

 pidetään yhdistyksen syyskokous. 

MARRASKUUSSA 
 pyydetään Liisa Neuvoa kertomaan puutarhastaan kuvien kera Minun puutarhani -sarjassa. 

JOULUKUUKSI 
 keksitään jotain oikein kotoisaa. 

LISÄKSI VOIMAVAROJEN MUKAAN VOIDAAN JÄRJESTÄÄ VIELÄ 
 puistokävelyitä; 

 töölöläispihojen jatkotapahtuma, esim. puutarhatalkoot taimipäiviltä jääneillä taimilla jossain 
sopivaksi katsotussa, lähellä sijaitsevassa sissipuutarhatyyppisessä paikassa; 

 sienivärjäyskurssi yhteistyössä Arbis mykologerna -yhdistyksen, Helsingin kaupungin (retkika-
lenteri) ja Sommelo ry:n tai Vanhankaupunginlahden kulttuuriekologisen yhdistyksen kanssa; 

 varpuaskartelukurssi jossain päin Suomea kaadetun koivun juurella; 

 tutustumiskäynti mehiläistarhalle. 
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3. MATKAT JA TUTUSTUMISKÄYNNIT 2010 

KESÄKUUSSA 
 tehdään maatiaisretki Bulgariaan, jonne lennetään mutta jossa liikutaan bussilla. 

 puutarhavierailu Sisko Chasen puutarhaan Helsingissä. 

ELOKUUSSA 
 kotimaan-maatiaismatka: alustava kohde on Häme. 

SYYSKUUSSA 
 tehdään mahdollisesti päiväretki Pukkilaan, jossa tutustutaan japanilaisiin viritelmiin. 

Lisäksi selvitetään ylimääräisen matkan järjestämistä Latviaan. 

4. JÄSENREKISTERIN YLLÄPITO JA JÄSENHANKINTA 
Yhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt suotuisasti ja on noin 1700. Jäsenrekisteriä hoitaa toiminta-
vuonna toiminnanjohtaja Maija Manninen. Selvitetään jäsenrekisterin pidon järkiperäistämistä. 
Pyritään lisäämään jäsenten määrä 1800:aan. 

Tehdään ainakin yhdestä lehdestä jäsenhankinnan kampanjanumero uusien jäsenten tavoittamiseksi. 
Markkinoidaan lehteä ja jäsenyyttä luomuviljelijöille ja muille kiinnostuneille tahoille. 

Yhteistyötä Omakotiliiton kanssa jatketaan, ja yritetään saada artikkeli maatiaisista Pellervo-lehteen 
ja Martat-lehteen. Mainostetaan yhdistystä sen toimintaan läheisesti liittyvissä lehdissä kirjoittamal-
la niihin artikkeleita. Tähän työhön osallistuvat ainakin päätoimittaja Aune Kämäräinen, toimin-
nanjohtaja Maija Manninen, puheenjohtaja Timo Rantakaulio ja markkinoinnin ammattilaisena, 
jäsen Terttu Ollikka. 

5. TALOUS JA HALLINTO 

5.1. Hallitus, taloushallinto ja muut toimijat 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, yhdistyksen sään-
tömääräisten tehtävien hoitamisesta ja yhdistyksen taloudesta. Kirjanpitäjänä jatkaa Raili Siltala. 

5.2. Talous 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on toimintavuoden alussa vakaa, mutta tiukka. Vakauden säilyt-
tämiseksi hallitus seuraa taloutta säännöllisesti. Maatiaisella on käytössään kaksi tiliä Aktia-
pankissa ja yksi tili Sampo-pankissa. Toinen Aktia-pankin tileistä on matkatili. 

Maa- ja metsätalousministeriöltä haetaan toiminta-avustusta ja hankeavustusta vuoden 2010 lop-
puun mennessä. Myös Ympäristöministeriöstä haetaan avustusta. Yksittäisiin koulutustilaisuuksiin 
haetaan tukea ainakin Maaseudun Sivistysliitosta. 

Yhdistyksen toiminta perustuu pääasiassa jäsenmaksutuloihin, joista suurinta osaa tarvitaan tiedo-
tustoiminnan ja toimiston sekä jäsenrekisterinpidon ja muiden jäsentoimintakulujen peittämiseen. 
Siemenvälitystoiminnan ja maatiaismatkojen tulot peittävät vastaavien toimintojen kulut. Muu var-
sinainen toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön ja osallistujilta perittäviin maksuihin. 

Vuotta 2010 varten tullaan hakemaan aiempaa runsaammin julkista tukea pyrkien erityisesti varmis-
tamaan toiminnanjohtajan ympärivuotinen palkkaus, mikä on välttämätöntä kasvaneen jäsenmäärän, 
toiminnan merkittävyyden ja lisääntyneen kiinnostuksen vuoksi. 

 


